
Vätsärin erämaa-alueella 

Luonnonrauhaa hakevalle kokeneelle vaeltajalle tämä voisi olla ´se´ paikka. 

Lampi nro 146 jossain päin erämaata  

keväällä 
27.5.-4.6.2008 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Vaelluspäiväkirja 

I päivä 

Vätsärissä on kiviä varmaan miljardi ja lampiakin miljoona. Siellä tajuaa, miksi 
on hyvä, että joka paikassa ei ole valmiita reittejä ja kämppiä. Suomen 
luonnossa on vielä tyyssijoja, joita ihminen ei ole merkannut ja tuhonnut.  

Auto jätettiin Näätämö-cityyn ja pikitie vaihtui kapeaan polkuun. Lunta oli 
enemmän kuin sulaa maata, välillä jopa kymmeniä senttejä. Katajapuskia, 
käkkärää koivua ja kiviä siellä täällä. Kulku oli hankalaa ja polun seuraaminen 
vaikeaa. Tätä jatkui koko päivän. Välillä tihutti vettä ja päälle huikkasi 
tunturituulta. Kartan mukaan jäimme Varisjärven kaakkoiskulmaan, mutta 
paikka oli aika huono. Levitimme katoskankaan ja värjöttelimme sen alla. 
Iltasella sade lakkasi ja mieli alkoi palailemaan elävien kirjoihin. 

Kesä työntää viimeisetkin lumet pois  
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II päivä 

Kevätkosteus jatkui, mutta pakkasimme vehkeet ja jatkoimme matkaa. 
Kaarsimme loivasti valtakunnan rajalle sateen saattelemana. Alkutaival oli 
vaikeampaa maastoa, kumpareita ja pusikkoa, mutta jossain vaiheessa pohja 
tasoittui. Saavuimme Uutuanjoen rantaan. Ylitimme rajan ja koimme 
omantunnontuskia. Venäjän vastaisella rajalla kun asiat ovat aivan toisin! 
Norjan jänkhä olikin todella tasaista, vaikka olisi rullaluistimilla mennyt. 
Patikoimme muutaman kilometrin itään ja löysimme komean könkään 
leiripaikaksi. Ilma oli kirkastunut ja mieli oli vaivihkaa taas mukana juonessa. 
Söimme, puuhastelimme ja kuvasimme kosken ympäristöä. Teimme myös 
löydön, mutta siitä lisää seuraavana päivänä..  

III päivä 

Kello soi taas seitsemältä. Ulkona oli kirkasta. Tosin yhtä kirkasta oli keskellä 
yötäkin, kun aurinko ei nuku näin kaamosaikaan. Palasimme takaisinpäin 
rajalle. Matkalla kuulimme matalaa jylinää. Jähmetyimme ja sitä siinä sitten 
vain ihmettelimme. 

 Punainen piste ylhäällä uomien haarassa on Jyrki  
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Kamera lauloi ja kolusimme joka kielekkeen, mihin vain uskalsimme kiivetä. 
Todella hieno kokemus. Sitten palasimme Suomeen ja laskeuduimme loivasti 
Uutuanjoen rantaan. Tarkoituksemme oli ylittää joki ja jatkaa etelään, mutta 
emme löytäneet riittävän matalaa paikkaa. Niinpä jatkoimme matkaa ja 
löysimme lopulta kohtuuhyvän leiripaikan Vuontisjärvien pohjoissuulta. Tulipuu 
oli kuitenkin kortilla.  

IV päivä 

Aamu oli jo kirkastunut, tai itse asiassa kirkasta oli ollut jo koko yön. Ohitimme 
alkajaisiksi Vuontisjärvet länsipuolelta. Maasto oli helppokulkuista männikköä. 
Uutuanjoen rantaan päästyämme siellä täällä oli pientä kosteikkoa, mutta 
pääasiassa maisema oli tosi hienoa. Leiriytymiseen käypäsiä pohjia oli joka 
paikassa, samoin raikasta liikkuvaa vettä ja iltasytykkeitä. Tavoittelimme 
ylityspaikkaa, mutta huonolla menestyksellä. Kauempaa töyräältä katsottuna 
monet kohdat näyttivät hyviltä, mutta osoittautuivat lähemmällä tarkastelulla 
kelvottomiksi. Virta oli liian vuolas tai pohja muuten vain jossain kaukana. 
Kahdesti kahlasimme, mutta emme ottaneet turhaa riskiä. Lopulta ajauduimme 
Alimmaisen Porijärven suistoon. Tähän me jäädään, kuului kohta kuin yhdestä 
suusta. Alla kangasmaa, ympärillä vettä ja monimuotoisia kannaksia.  

Komein leiripaikka, missä olen koskaan ollut 
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Aurinko helli, oli lämmintä eikä kuulunut kuin kosken vaimeaa pauhetta. Hain 
hätäisenä virvelin ja suunnistin järven puolelle. Heitin uistimen ja samassa näin, 
että aivan edessäni odotti harjus ohikulkevaa saalista. Jäykistyin hurmiosta ja 
ajoin rauhallisesti lippaa kalan ohitse. Yhtäkkiä kala ampaisi ja tarrasi uistimeen. 
Tein vastavedon ja alkoi kamppailu. Räikkä huusi ja minä tasapainottelin kiven 
päällä. Huusin Jyrkille jotain mitä lie ja kikkailin kalaa kiven välistä toiselle. 
Uistinta ei näkynyt, joten tiesin, että nyt voi ja pitikin vähän oikaista. Hyppäsin 
rantaan, kiristin jarrua ja vedin harjuksen vauhdilla kanervikkoon. Jyrki oli tullut 
paikalle kirveen ja kameran kanssa, kun ei tiennyt että mitä siellä oikein 
mesotaan. Kolautin harjuksen hengiltä ja nostin sen kuvattavaksi. 

Sydän hakkasi ja tuntui mahtavalta. Onhan täällä sittenkin kalaa. Kävimme 
vielä muuallakin kalassa, mutta emme saaneet havaintoja ja pystytimme leirin. 
Palasin tärppipaikkaan ja siellä olikin jo kolme uutta tulokasta, vau! Aikani 
jallitettuani nostin vielä kaksi harjusta ja jätin viimeisen kasvamaan. Jyrki teki 
hyvät hiillostulet ja minä perkasin kalat savustuspussiin. Illalla meillä olikin sitten 
juhla- ateria. Aurinko punersi taustalla ja oli edelleen lämmin. Siis todella 
mieleenpainuva ilta!  
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V päivä 

Edellisiltana löytyi hyvä ylityspaikka aivan leirimme alapuolelta ja senhän me 
tietty hyödynsimme, vain pohkeet kastellen. Veden korkeus lienee ollut 
normaalitasolla tai hiukan alempana. Vastarannalla oli hiukan pusikkoa, mutta 
se ei haitannut. Jatkoimme matkaa ja eteen tulikin joki, hö?? Pienen lukuvirheen 
takia meillä olikin edessä heti perään toinen veden ylitys. Kiertelimme, 
istuimme, puntaroimme tovin ja totesimme, että tämä ei olekaan mikään 
pikkujuttu. Lopulta viritimme kolme riukua kivien väliin ja näin muodostui 
hatara silta yli uoman. Vaikeusastetta lisäsi se, että voimakkaan virran alla oli 
syvä vesi ja stopparikivi. Jyrki taiteili yli ilman kamoja ja palasi sitten takaisin. 
Hänen katseestaan häilyi selvästi syvä keskittyminen. Eimuutaku rinkka selkään 
ja liukkaita kiviä pomppien kohti riukuja.  

Minulle tämä oli totinen paikka ja jälkikäteen ajateltuna miettisin muita vaihtoehtoja 

Joka tapauksessa pääsimme yli kunnialla ja matka jatkui hellesäässä. Ilma oli 
kuin heinäkuussa. Vähensimme vaatteita, mutta hikeä puski pintaan ja kärsin 
vähän nestehukkaakin. Maasto oli kivikkoista ja joka hetki piti varoa nilkkoja. 
Hyviä leiripaikkoja ei löytynyt ja kohtalaisiakin vain pari. Lopulta pysähdyimme 
Routasenkurun lähimaastoon ehkä 90. ohikävellyn lammen rannalle. Illala Jyrki 
oli juhlatuulella ja taikoi meille lettuja, nam.  
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VI päivä 

Tänään oli välipäivä. Pakkasimme pikkurepun ja suunnistimme Routasenkurun 
pohjoispäähän. Ylhäältä oli komeat näkymät koko kanjoniin. Löysin reissun 
ainoan sivistyksen merkin, tupakannatsan. Potkimme alas pari kiveä, jotka 
kimposivat jäälle kovasti paukahtaen. Routasenkuru on massiivisen kokoinen ja 
komeaa katseltavaa. Rapautunut ja jyrkkä seinämä tekee laskeutumisen pääosin 
mahdottomaksi. Siirryimme alkupään rapakoille ja löysimme kallionkielekkeeltä 
oivan saikkapaikan. Lampien korkeusero välikoskineen tekee paikasta 
eksoottisen näköisen. Kiertopisteemme oli lampi nro 133. Sen eteläpuolelle jäi 
ensi kertaa varten lisää kanjoneita ja ehkä jopa putous. Palasimme takaisin 
leirillemme ja nautimme jälleen gourmet-aterian.  

Kuvasimme yöllä komeaa auringonpaistetta 
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VII päivä 

Eteläisin piste taittui ja suuntasimme länteen, Harrijärven rantaan. Eläinten 
tekemiä polkuja kannatti seurata, koska alueella on puronpätkiä, pikkusoita, 
pusikoita ja vaihtelevaa pohjaa. Kiviä oli paikka paikoin hyvinkin runsaasti ja se 
vaikeutti kävelyä. Vätsärin alue on kuitenkin hyvin eksoottista ja ihailtavaa 
riittää. Lampien suunnaton runsaus ihmetytti myös joka päivä. Laskeuduimme 
109 metriin ja keittelimme saikat. Iso ahven oli kutenut havun alle ja 
seurasimme sen aluepuolustusta. Jatkoimme taas matkaa, kunnes tulimme 
Ylimmäisen Porejärven laskujoen rantaan. Kiertelimme, kaartelimme, 
kokeilimme ja totesimme taas, että yli ei pääse. Turhauttavaa katsella 
vastarantaa, mutta ei auttanut kuin polkea ylävirtaa kohti. Vihdoin löysimme 
potentiaalisen paikan järven välikannaksen kohdalta. Muutamia kiviä oli niin 
pinnassa, että niitä pitkin pääsi juuri ja juuri hyppimään vastarannalle. Ylitys ei 
ole kuitenkaan helppo. Vastarannalla meidän pitikin sitten tehdä tulet, koska 
olimme kylmissämme. Sade lakkasi juuri sopivasti ja saimme hiukan kuivateltua 
kuosejamme. Emme kuitenkaan jääneet siihen, vaikka paikka oli ihan ok. Järven 
vastarannalla oli mökki ja se vähän häiritsi, joten siirryimme vielä eteenpäin. 
Lammen nro 109 länsipäässä oli kohtuutasaista ja pystytimme teltan sen 
rantatöyräälle viimeistä kertaa.  

Lapintiainen näyttää turpiinsa saaneelta hömötiaiselta  
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Reissun ainoa kuukkeli ilmestyi tavanomaiseen tapaansa kuin tyhjästä. Se katseli 
hetken ja pomppikin pian aivan lähellä maassa. Jyrki otti siitä hyviä fotoja ja 
videoslaisseja. Ruokailun jälkeen ihmettelimme isoja haukia, jotka olivat 
kutupuuhissa. Ilta oli kolea ja tuulinen. Nautimme kuitenkin olostamme ja 
kertasimme tämän reissun kohokohtia tervastulien napsuessa välissämme.  

VIII päivä 

Päivän tarkoitus oli siirryttää miehet tien varteen. Kivikko alkoi tuntua entistä 
runsaammalta ja jotenkin loputtomalta. Vaikka luonnon muodot olivat kauniita, 
niin tasaisia leiripaikkoja ei löytynyt. Kiersimme 144:n länsipuolelta ja 126:n 
itäpuolelta. Lampien kiertäminen piti suunnitella ennakkoon, jottemme joutuisi 
laskuojien väärälle puolelle. Onneksi ammattisuunnistajamme Jyrki selviytyi 
tästä tehtävästä loistavasti ja löysi meille aina hyvän reitin! Saavuimme vihdoin 
Karekkijärven polulle. Pohja muuttuikin heti urbaaniksi ja ihmisten jälkiä alkoi 
näkyä siellä täällä. Keittelimme viimeisen kerran Kirakkalahdella. Sitten olikin 
enää hiekkatie ja lopulta pikitietä. Liftasin ja pääsin nopeasti venäläisen 
citymaasturin kyytiin. Nuorehko äiti ja hänen tyttärensä olivat kaunista 
katseltavaa metsäreissun päätteeksi, joten matka sujuikin sangen joutuisasti. 
Näätämöstä hain sitten autoni ja koppasin Jyrkin matkalta kyytiin. Pitkä lenkki 
Inarijärven ympäri oli vielä ajettavana ennen kuin päästiin Ivaloon yöksi. 
Vaellus oli onnistunut taas erinomaisesti ja paikasta jäi hyvät muistot!  

Tämä kertomus on osa kotisivuani www.avpmedia.fi  
Käy katsomassa mitä muuta sieltä löytyy.
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